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Det naturvetenskapliga områdets riktlinjer för: 

Infrastruktur och dess finansiering 

Finansieringen av infrastruktur har under senare år genomgått stora förändringar där en 

huvudkomponent är att ett allt större ekonomiskt ansvar har lagts på lärosätena i och med 

VR:s och KAW:s förändrade policy.  Detta dokument redogör för naturvetenskapliga 

områdets, och i viss utsträckning universitetets, principer för att hantera infrastruktur och dess 

finansiering. Emellertid är området statt i förändring inte minst genom de förändringar som 

VR/RFI nu genomför. Därför är denna rapport inte att betrakta som slutgiltig utan som del i en 

process för att komma fram till en bra hantering av dessa för forskningen centrala frågor inom 

Stockholms universitet. 

 

Framtidsutsikter 

Den framtida tillgången på medel för infrastruktur från källor utanför universiteten är mycket 

oklar. Detta beror till del på de mycket stora infrastrukturåtaganden som gjorts i Sverige under 

senare och på den politiska osäkerheten om den framtida finansieringen. Byggkostnaderna för 

Max IV uppskattas till ca 3-5 Gkr
1
 och driften till 0,5 Gkr/år – detta ska finansieras inom 

Sverige och VR har huvudansvaret. För ESS är konstruktionskostnaderna uppskattade till 18 

Gkr och driften till 1,5 Gkr/år – varav Sverige ska stå för 35 % respektive 10 %. För ESS har 

regeringen utlovat ny finansiering av den svenska delen och förklarat att finansieringen av den 

utländska delen är garanterad. Detta är en sanning med modifikation och ESS innebär 

betydande risker för framtida svensk forskningsfinansiering. Intresset för ESS i det svenska 

forskarsamhället är också litet. RFI:s medel har på ganska kort tid låsts upp i ett stort antal 

infrastrukturprojekt. Frågan är hur mycket RFI-medel som kommer att frigöras framöver. 

 

En osäkerhetsfaktor är också att VR:s system för finansiering av nationell infrastruktur är 

under omstöpning och vi vet inte hur detta system kommer att fungera. Vad vi vet är att det 

kommer att ske i en närmare dialog med lärosätena än tidigare, vilket är bra. Ansökningar till 

RFI ska komma från rektor och inte från enskilda forskare utan att universitetsledningen ens 

haft kännedom om det som hittills. Detta kommer att kräva interna prioriteringsprocesser 

inom universitetet. VR kommer att kräva en betydande medfinansiering av lärosätena. Det har 

bildats en nationell referensgrupp bestående av en representant från vart och ett av 

forskningsuniversiteten
2
 (och en från SUHF). Denna grupp diskuterar infrastruktur med RFI.  

Här finns en potential för en klok samordning och prioritering rörande den nationella 

infrastrukturen. Men processen är i sin linda och det återstår att se hur det kommer att fungera 

när det blir fråga om reella prioriteringar.  

 

                                                 

 
1
 Kort prefixkurs: k=tusen, M=miljon, G=miljard och T=biljon, dvs 1000 miljarder.  

2
 Med vilket avses: UmU, UU, SLU, SU, KI, KTH, LiU, GU, CTH, LU. 
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En mycket stor del av svensk forskning finns i Stockholm-Uppsala-området. Deltagarna i 

referensgruppen från lärosätena i denna region träffas därför nu regelbundet för att diskutera 

frågor av gemensamt intresse. Det finns en stor potential för regional samordning kring 

infrastruktur. Men erfarenheten från samarbeten med KTH och KI inom olika områden visar 

att det inte kommer att vara oproblematiskt. 

 

KAW var förr en viktig finansiär av lokal infrastruktur på universiteten. Detta slutade de med 

för ett antal är sedan och har nu också slutat med sina utlysningar för nationell infrastruktur. 

Dock finns en möjlighet att finansiera infrastruktur som del av projektansökningar till KAW. 

Möjligen kan KAW på sikt komma att återinträda som finansiär av nationell/regional 

infrastruktur om universiteten förmår samarbeta väl i dessa frågor. 

 

Slutligen finns en politisk osäkerhet om hur forskningsfinansieringen kommer att se ut i 

framtiden. Vi har haft ett antal goda år, det finns risk för sämre. Det finns också en risk för ett 

större fokus på små högskolor vilket skulle kunna drabba forskningen i synnerhet som Sverige 

nu gjort stora framtida åtaganden, MAX IV och ESS, som måste finansieras utan att annan, 

ofta viktigare, infrastruktur slås ut.  

 

Det man kan säga med säkerhet är att ett mycket stort finansieringsansvar för infrastruktur 

idag ligger på universiteten. Inför kommande forskningsproposition vore det därför klokt att 

betona att det krävs en betydande förstärkning av universitetens forskningsanslag för att klara 

av detta nya åtagande.  I sammanhanget bör det kommas ihåg att Sverige valt att inte ha 

universitetsoberoende forskningsinstitut utan lagt forskningen på universiteten. Även av detta 

skäl måste universitetens framtida ekonomi säkras. 

 

Nationell, regional och lokal infrastruktur 

Nationell infrastruktur är infrastruktur av nationellt intresse som skulle kunna finansieras av 

VR/RFI. Lokal infrastruktur är infrastruktur som i huvudsak använts inom universitetet. 

Regional infrastruktur är infrastruktur som är gemensam för Stockholm-Uppsala-regionen. 

Till detta kommer den internationella infrastrukturen.  

 

Hyreskostnader  

Lokaler, och finansieringen av dem, är inget som ska diskuteras i allmänhet här. Emellertid 

kan infrastruktursatsningar innefatta betydande lokalförändringar: renovering, ombyggnad och 

även nybyggnation. Frågan uppstår då hur förändringarna ska finansieras.  När det gäller lokal 

infrastruktur som initieras och beslutas av en institution så är det denna som står för de 

lokalkostnader som uppstår i samband med detta.  När systemet med enhetshyra är infört bör 

enhetshyra normalt gälla för alla lokaler även efter eventuella ombyggnationer och 

nybyggnationer förorsakade av ny infrastruktur. Emellertid måste beslut om byggnation (om, 

ny samt renovering) som medför ökade hyreskostnader för universitetet beslutas av rektor.  

 

Avskrivning 

För investering i infrastruktur har hittills som regel en femårig avskrivningstid tillämpats. 

Detta är normalt betydligt kortare än den reella livslängden (om det inte gäller datorer). För att 

bättre kunna hantera infrastruktur inom institutionernas budgetramar rekommenderas att 10-

åriga avskrivningstider används i större utsträckning. I vissa fall kan en ännu längre tid vara 
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önskvärd, i sådana fall kan detta lösas genom att ett lån ges successivt från fakultetsnämnden 

till institutionen under år 1-10 som sedan betalas tillbaka från institutionen under år 11-15 

(säg) på ett sådant sätt att institutionens utgifter blir desamma under varje år under 15-

årsperioden. Dock bör man vara mycket restriktiv med längre perioder än 10 år.  Mycket 

förändras på 10-15 år och man ska vara försiktig med att binda upp framtida verksamhet och 

beslutsfattare.  

 

Finansieringskällor för infrastruktur 

Det finns en rad möjliga externa finansieringskällor för infrastruktur, dessa inkluderar: 

VR/RFI för nationell infrastruktur, projektbidrag från KAW, andra privata stiftelser som 

Erling Perssons Stiftelse, strategiska partnerskap, användaravgifter. 

  

Universitetets finansiering av infrastruktur  

Universitetet måste idag finansiera en stor del av sin infrastruktur med anslagsmedel. Detta 

gäller såväl lokal, som regional och nationell infrastruktur. Frågan är då hur det ska göras? 

Först måste konstateras att det inte finns några särskilda medel för infrastruktur, det är en del 

av FUF-anslaget som måste användas. Stockholms universitet har en decentraliserad 

organisation med målet att ha starka självständiga institutioner som förfogar över sina FUF-

anslag. Den strategiska planeringen av vilken forskning som ska bedrivas görs i stor 

utsträckning på institutionsnivå, där kunskapen om verksamheten är som störst, men i aktivt 

samspel med ledningarna av fakultet, område och universitet. De viktigaste 

prioriteringsprocesserna är de som leder fram till ämnen för utlysningar av läraranställningar. 

En annan viktig prioriteringsprocess rör behovet av infrastruktur, ofta kopplat till 

anställningarna. Även denna process bör i huvudsak föras på institutionsnivå där kunskapen 

om behoven finns och avvägningar mellan olika behov kan göras. Man måste på 

institutionsnivå avsätta de medel som man bedömer krävs för att finansiera institutionens 

infrastruktur. Alternativet till denna process skulle vara att beslut om infrastruktur fattades på 

fakultetsnivå och finansieringen kom direkt därifrån. Detta skulle strida mot den 

decentraliserade struktur vi värnar om och leda till att fakulteten tvingades prioritera mellan 

en mängd olika infrastrukturönskemål från institutionernas forskare. Kunskapen att göra detta 

finns inte på fakultetsnivå och det vore kostsamt att bygga upp den. Man ska även hålla i 

minnet att om fakulteten ska besluta så är det ändå alltid om institutionernas pengar - det finns 

inga andra.  

 

Det kommer emellertid att finnas situationer när fakulteten fattar beslut om och 

medfinansierar infrastruktur i framtiden. Det finns åtminstone två skäl till att göra detta. Det 

ena är att infrastrukturen bedöms vara mycket viktig och är så dyr att det blir omöjligt för en 

institution att finansiera allt själv och en solidarisk delfinansiering av fakulteten är nödvändig 

och det andra är att infrastrukturen är av brett intresse inom fakulteten. Djurhuset är ett 

exempel på det förra och de av fakulteten finansierade sk core facilities är exempel på det 

senare. Man ska vara försiktig med att sätta en exakt siffra på vad som är för dyrt, men det har 

under åren nämnts att institutionerna måste vara beredda att finansiera infrastruktur som 

kostar upp till åtminstone säg 20 Mkr. För djurhuset är institutionens finansiering åtminstone 

dubbelt så stor. 
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De ovan framförda riktlinjerna gäller inte enbart lokal infrastruktur utan också den 

medfinansiering som kommer att bli nödvändig för att finansiera nationell infrastruktur som 

har stöd av VR/RFI eller av annan extern finansiär.  

 

 


